Образец
ТИПОВ ДОГОВОР ЗА
за покупко-продажба на електрическа енергия
№ ………………от .......................2020 г.
Днес, .................... г., в гр./с. …………………, между:
1. ..................................................., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с
ЕИК ........................................................................, със
седалище
и адрес
на
управление:
....................................................................................................., осъществяващо лицензионната дейност
„търговия с електрическа енергия“ съгласно лицензия № ..................................., с включени права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, представлявано от
........................................................................................................................................................., чрез своите
пълномощници:
............................................................................................................................
с
пълномощно
№
......................................./.......................г. на нотариус ......................................... с рег. № ............................... на
НК
с
район
на
действие
...........................................................................................................................................................................
с
пълномощно № ......................................./.......................г. на нотариус ......................................... с рег.
№................................ на НК с район на действие ...............................................,
наричано по-долу ДОСТАВЧИК, от една страна, и
2. (за юридически лица/еднолични търговци) ..................................................., вписано в
Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ..................................., със седалище и адрес на
управление: .............................................................................................................................., представлявано от
........................................................................... в качеството му на .......................................................................,
(за физическа лица) ..........................................................................................................., ЕГН
.........................................................., л.к. № .................................................................., валидна до
........................, с адрес: ....................................................................................................., (чрез своя
пълномощник
..................................................................................
с
пълномощно
№
......................................./.......................г. на нотариус ...................................................................... с рег. №
................ на НК с район на действие ..............................................................),
наричано по-долу КУПУВАЧ, от друга страна, заедно наричани СТРАНИТЕ,
на основание § 15, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката, обн. ДВ бр. 57 от 26.06.2020 г. се сключи настоящият договор за
следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ДОСТАВЧИКЪТ продава, а КЛИЕНТЪТ купува количествата нетна активна
електрическа енергия за обекта/обектите, уговорени по-долу в настоящия договор.
(2) По силата на настоящия договор КЛИЕНТЪТ прехвърля на ДОСТАВЧИКА отговорността
за балансиране на обекта/обектите, посочени в договора, като разходите за небаланси, които
КЛИЕНТЪТ следва да заплати на ДОСТАВЧИКА, са включени в цените за активна електрическа
енергия по чл. 7 от договора.
(3) С настоящия договор се уреждат и отношенията във връзка със заплащането от страна на
КЛИЕНТА на мрежовите услуги, предоставени от съответния мрежови оператор.
II. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Договорът влиза в сила на 01.10.2020 г. и е със срок до 30.06.2021 г., който срок не
може да бъде продължаван.
(2) За целите на първоначална регистрация на пазара по свободно договорени цени, КЛИЕНТЪТ
се съгласява и упълномощава ДОСТАВЧИКА да сключи от негово име и за негова сметка договори със
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съответния мрежови оператор и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за
първоначална регистрация, в случай, че такава не е извършена по служебен път.
(3) След сключването на договорите по реда на чл. 2, ал. 2, при поискване ДОСТАВЧИКЪТ е
длъжен да ги изпрати на КЛИЕНТА по електронен път или да осигури възможност за получаването им
на място в център за обслужване на клиенти.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 3. ДОСТАВЧИКЪТ има право:
1. да получава от клиента уговорените в настоящия договор плащания;
2. в предвидените в Закона за енергетиката случаи да поиска от оператора на съответната
електроразпределителна мрежа преустановяване на преноса на електрическа енергия към
обекта/обектите на КЛИЕНТА при спазване на настоящия договор и действащото законодателство;
3. да използва предоставените данни за кореспонденция с КЛИЕНТА за изпращане на
информация във връзка с изпълнението на настоящия договора;
4. да изисква и получава от КЛИЕНТА уговорените в настоящия договор информация, данни
или документи по начина и в сроковете, посочени в него;
5. да промени цените/тарифните планове по реда и в срока, уговорени в чл. 7, ал. 2 от договора.
Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:
1. да продаде на КЛИЕНТА измерените количества електрическа енергия в обекта/обектите,
посочени в договора;
2. да изготвя прогноза за очакваното потребление на електрическа енергия от името на
КЛИЕНТА;
3. да издава и изпраща хартиена или електронна фактура на КЛИЕНТА в уговорените в договора
срокове
4. да уведомява КЛИЕНТА при всяка предстояща промяна в цената по чл. 7 от договора;
5. да уведомява КЛИЕНТА в срок от 3 (три) работни дни при: невъзможност или забавяне на
изпълнението на задълженията му по договора; промяна в лицата, които го представляват или са
упълномощени да извършват действия по изпълнението на договора; промяна в данните, необходими
при издаване на фактури или в номерата на банковите си сметки; промяна в данните за кореспонденция и
други чрез писмено уведомление или уведомление на интернет страницата на ДОСТАВЧИКА;
6. да предоставя на КЛИЕНТА поисканите и уговорени в настоящия договор информация, данни
или документи в срок от 3 (три) работни дни от писменото им поискване.
Чл. 5. КЛИЕНТЪТ има право:
1. да избира вид на фактурата – хартиена или електронна и начина на получаването й;
2. да получава по избрания от него начин издаваните от ДОСТАВЧИКА фактури;
3. да поиска извършване на проверка на сметка чрез подаване на жалба по реда на раздел VIII от
настоящия договор;
4. да получава от ДОСТАВЧИКА поисканите и уговорени в настоящия договор информация,
данни или документи по начина и в сроковете, посочени в него;
5. да поиска промяна на цената/тарифния си план;
6. да подава жалби по реда на раздел VIII от договора.
Чл. 6. КЛИЕНТЪТ се задължава:
1. да получи измерените количества електрическа енергия и да заплати на ДОСТАВЧИКА
фактурираните суми за всички обекти, посочени в договора, по определената цена и по начина и в
сроковете, уговорени в настоящия договор;
2. да уведомява ДОСТАВЧИКА в срок от 3 (три) работни дни при: невъзможност или забавяне
на изпълнението на задълженията му по договора; промяна в собствеността или правото на ползване на
обектите, посочени в договора; промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да
извършват действия по изпълнението на договора; промяна в данните, необходими при издаване на
фактури или в номерата на банковите си сметки; промяна в данните за кореспонденция и др.;
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3. да предоставя на ДОСТАВЧИКА поисканите и уговорени в договора информация, данни или
документи в срок от 3 (три) работни дни от писменото им поискване;
4. да предостави на ДОСТАВЧИКА актуален адрес, на който ще получава издадените фактури и
известия, в това число уведомления за временно преустановяване на снабдяване по реда на раздел V от
договора.
IV. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ
Чл. 7. (1) ДОСТАВЧИКЪТ продава доставената активна електрическа енергия на КЛИЕНТА по
цена/тарифен план и за обект/обекти, както следва:
........................................................................................................................................................................
(посочват се цени/тарифни планове и се описват обектите на КЛИЕНТА и номерата на
точките на измерване, ИТН). Цената/тарифният план е в български лева.
(2) КЛИЕНТЪТ има право да иска промяна на цената/приложимия тарифен план. При съгласие
на ДОСТАВЧИКА, промяната влиза в сила от началото на следващия отчетен период.
(3) ДОСТАВЧИКЪТ обявява на своята интернет страница цени за всички тарифи по отделните
тарифни планове, в случай че предлага такива, не по-късно от 3 (три) работни дни преди края на месеца,
предхождащ месеца, от който съответните цени влизат в сила.
(4) Цената/тарифния план по ал. 1, както и цените по ал. 3, са цени за активна електрическа
енергия и включват в стойността си разходите за балансиране на обектите на КЛИЕНТА.
(5) Цените по ал. 4 не включват в стойността си цените за мрежови услуги, цената за задължения
към обществото, както и всички други дължими нормативно определени и/или утвърдени добавки,
включително акциз и ДДС.
(6) Освен цените по ал. 4, КЛИЕНТЪТ заплаща на ДОСТАВЧИКА и цените за мрежови услуги,
цената за задължения към обществото, както и всички други дължими нормативно определени и/или
утвърдени добавки, включително акциз и ДДС.
Чл. 8. (1) За всеки отчетен период ДОСТАВЧИКЪТ издава и изпраща на КЛИЕНТА фактура за
дължимите суми след получаване на измерените стойности активна електрическа енергия от мрежовия
оператор и в срок до края на месеца, следващ отчетния.
(2) Фактурата по ал. 1 включва номера на измервателния уред, периода на отчитане и сроковете
за плащане на количеството доставена и измерена активна електрическа енергия, уговорената
цена/тарифен план, дължимите суми за консумираната електрическа енергия, за мрежови услуги и за
задължения към обществото по цени, утвърдени с решение на КЕВР за съответния ценови период, както
и сумите за всички други дължими нормативно определени и/или утвърдени добавки, включително
акциз и ДДС, за съответния отчетен период.
Чл. 9. (1) ДОСТАВЧИКЪТ определя срок за заплащане на дължимите суми по издадените
фактури не по-кратък от 10 (десет) дни, считано от датата на издаване на съответната фактура.
(2) Неполучаването на фактурите не освобождава КЛИЕНТА от задължението му да заплати
сумите по тях в договорения срок.
V. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
ПРОДАЖБАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Чл. 10. (1) При неизпълнение на задължение по договора ДОСТАВЧИКЪТ отправя до
КЛИЕНТА по избран от КЛИЕНТА начин (на адреса за кореспонденция, със SMS, по E-mail или друго)
писмено предизвестие за временно преустановявне на снабдяването, като му дава срок от 5 (пет) работни
дни.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 ДОСТАВЧИКЪТ има право да поиска от мрежовия
оператор временно да преустанови преноса на електрическа енергия към обекта/обектите на КЛИЕНТА.
Чл. 11. ДОСТАВЧИКЪТ незабавно отправя искане до съответния мрежови оператор за
възстановяване на преноса на електрическа енергия след отпадане на основанието за преустановяване на
снабдяването, както и след заплащане от КЛИЕНТА на всички суми, дължими към ДОСТАВЧИКА
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и/или към съответния мрежови оператор, във връзка със заявката за преустановяване и/или
възстановяване на снабдяването, независимо от физическото изпълнение на искането за прекъсване на
електрозахранването.
VI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 12. Договорът се изменя и/или допълва:
1. по взаимно съгласие на СТРАНИТЕ, изразено в писмена форма, по отношение уговорената
цена/тарифен план;
2. автоматично при промяна в нормативната уредба.
Чл. 13. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. едностранно с писмено уведомление от КЛИЕНТА без да дължи неустойка за това;
2. едностранно от ДОСТАВЧИКА при неизпълнение в срок два или повече пъти на задължения
на КЛИЕНТА по чл. 6, т. 1, с писмено предизвестие, в което му се дава срок от 5 (пет) работни дни, за
изпълнение;
3. при изтичане срока на договора;
4. по взаимно съгласие на СТРАНИТЕ, изразено писмено;
5. при получаване на потвърждение от мрежовия оператор за осъществена смяна на доставчик и
координатор, считано от датата, от която се осъществява промяната и обекта/ите, посочени в договора,
вече не са част от балансиращата група на ДОСТАВЧИКА;
6. от ДОСТАВЧИКА с писмено уведомление при промяна на собственика/ползвателя/наемателя
или при промяна в статута на КЛИЕНТА или на обектa/обектите, посочени в договора, в случай, че тази
промяна води до невъзможност за изпълнение на настоящия договор;
7. от КЛИЕНТА с писмено уведомление при преустановяване на присъединяването на
обект/обекти, като договора запазва действието си по отношение на другите обекти на КЛИЕНТА, ако
има такива;
8. от всяка една от СТРАНИТЕ с писмено уведомление при прекратяване или отнемане
лицензията на ДОСТАВЧИКА, при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност на
някоя от СТРАНИТЕ, както и при настъпване на непреодолима сила, довела до спиране на
изпълнението на настоящия договор по реда на чл. 20 за повече от 60 (шестдесет) календарни дни.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, т. 2, т. 6 и т. 8 уведомлението/предизвестието следва да бъде
отправено от съответната страна в срок до десето число на месеца предхождащ месеца на
прекратяването. В същия срок следва да бъде изразено и съгласието по ал. 1, т. 4. Прекратяването по
изречение първо и изречение второ настъпва на 1-во число на календарния месец, следващ
непосредствено месеца на получаването на уведомлението/предизвестието, съответно изразяването на
писмено съгласие.
(3) В случаите, когато обстоятелствата по ал. 1, т. 6 и т. 7 са настъпили само по отношение на
част от обектите на КЛИЕНТА, настоящият договор прекратява действието си само за тези обекти.
(4) В случай, че КЛИЕНТЪТ не е стартирал процедура по смяна на доставчик, която ще
приключи до изтичане срока на настоящия договор, ДОСТАВЧИКЪТ подава към съответния мрежови
оператор искане за смяна на доставчик/координатор с доставчик от последна инстанция.
VII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ
Чл. 14. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор всяка от СТРАНИТЕ
дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото законодателство.
Чл. 15. В случай на забавено плащане КЛИЕНТЪТ дължи на ДОСТАВЧИКА
обезщетение в размер на законната лихва за забава върху незаплатената сума за всеки просрочен
ден.
Чл. 16. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред КЛИЕНТА за неизпълнение на
което и да е задължение по настоящия договор при наличие на обстоятелства по чл. 72 – 74 и чл.
111, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката.
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(2) Считано от датата на прекратяване на договора, ДОСТАВЧИКЪТ не носи
отговорност за небалансите на КЛИЕНТА.
VIII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 17. (1) Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор, включително
споровете и разногласията относно действителността му, тълкуването на разпоредбите му,
прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, ще се урежда със споразумение от СТРАНИТЕ.
(2) КЛИЕНТЪТ има право да подава жалби, сигнали и предложения, както и да отправя
запитвания по реда и съгласно одобрените от КЕВР Правила за работа с потребители на енергийни
услуги на .............................................................., в качеството му на търговец на електрическа енергия,
публикувани на интернет страницата на ДОСТАВЧИКА. КЛИЕНТЪТ има право на добро качество на
обслужване и обработка на неговите жалби, сигнали и предложения. ДОСТАВЧИКЪТ обработва
последните по бърз и справедлив начин.
ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 18. Непреодолима сила са непредвидени и непредотвратими събития или комбинация от
събития от извънреден характер, извън контрола на страните, възникнали след започване на търговия от
страна на търговски участник, включващи, но неограничаващи се до: война, саботаж, въстания,
революция, бунт, експлозия, пожар, природни бедствия (наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган,
торнадо, проливен дъжд, градушка, свличане, срутвания на земни маси, заледявания и др.), по смисъла
на чл. 306 от Търговския закон, доколкото тези събития пречат за изпълнение на задълженията по
настоящия договор.
Чл. 19. (1) СТРАНАТА, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила
уведомява другата СТРАНА във възможно най-кратки срокове, но не по-късно от 24 (двадесет и четири)
часа от възникването й, за началото на обстоятелствата на непреодолима сила и в какво се състои
същата, като се задължава да положи всички необходими усилия за намаляване или предотвратяване на
вредите и последствията от тези обстоятелства.
(2) Потвърждаването на обстоятелства на непреодолима сила се извършва със сертификат,
издаден от оторизиран орган за възникването й, който следва да предостави на насрещната СТРАНА в
срок от 2 (два) работни дни след получаването му.
Чл. 20. Докато трае непреодолимата сила, но за не повече от 60 (шестдесет) календарни дни,
изпълнението на задълженията по този договор се спира.
X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 21. Всички съобщения и уведомления между СТРАНИТЕ по договора следва да бъдат в
писмена форма за действителност, която ще се смята за спазена при отправянето им по стандартна поща
или имейл, в това число уведомления за промени в данните за фактуриране и комуникация, предизвестия
и уведомления за прекратяване и други.
Чл. 22. Адресите и координатите на СТРАНИТЕ са, както следва:
(1) За ДОСТАВЧИКА:
адрес: .........................................................................................................., тел: ........................................,
имейл: .................................................................................................................................
(2) За КЛИЕНТА:
адрес: .........................................................................................................., тел: ........................................,
имейл: ......................................................................................................................
Чл. 23. Данните за издаване на фактури за всяка от СТРАНИТЕ са съответно:
(1) За ДОСТАВЧИКА:
фирма:......................................................................................................., ЕИК: .......................................,
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адрес:............................................................................................................................................................,
банка: .................................................., IBAN: .........................................., BIC CODE: ............................
(2) За КЛИЕНТА:
наименование:................................................................................................, ЕИК/ЕГН: .........................,
адрес: ...........................................................................................................................................................,
банка: ............................................, IBAN: .................................., BIC CODE: ..........................................
Чл. 24. С подписването на настоящия договор, КЛИЕНТЪТ:
1. се съгласява във връзка с изпълнението на настоящия договор декларираните от него лични
данни да бъдат обработвани и/или предоставяни на трети лица от ДОСТАВЧИКА, съгласно Закона за
защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, приет на
27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и
свободното им движение;
2. декларира, че е запознат и се съгласява с Политиката за поверителност и защита на личните
данни на ДОСТАВЧИКА, публикувана на интернет страницата му;
3. заявява желанието си декларираните от него адрес или телефон да бъдат използвани за
получаване на официална кореспонденция в качеството му на клиент – фактури, информация,
уведомления, предизвестия и други;
4. избира вид на фактурата за консумирана електрическа енергия:
 Хартиена;
 Електронна;
5. избира начин на получаване на фактурата за консумирана електрическа енергия:
 По e-mail;
 На адрес за кореспонденция;
 Друго.
Чл. 25. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Настоящият договор се подписа в ……. (…………) оригинални еднообразни екземпляра по
един за всяка от СТРАНИТЕ.
ДОСТАВЧИК:.....................................................
................................................................................
(име, фамилия, подпис, печат)

КУПУВАЧ:..........................................................
................................................................................
(име, фамилия, подпис, печат)
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